
 

Ο/Η μαθητής/τρια που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 πρέπει να 
απομακρυνθεί από το χώρο του σχολείου και να παραμείνει σε απομόνωση για 
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες από την ημέρα του θετικού εργαστηριακού 
διαγνωστικού ελέγχου. Ο μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την 
παρέλευση τουλάχιστον πέντε (5) ημερών απομόνωσης, εάν δεν υπάρχουν 
συμπτώματα υπό την παρακάτω προϋπόθεση: Οι μαθητές/τριες εφόσον την έκτη 
μέρα το πρωί ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) είναι αρνητικός.  

Εάν μετά την παρέλευση του πενθημέρου ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης 
(self test) είναι θετικός ή συνεχίζει ο πυρετός χωρίς άλλα συμπτώματα η 
απομόνωση εντός οικίας παρατείνεται. 
 

Στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 
 α) Εάν πρόκειται για ανεμβολίαστους μαθητές/τριες, ή άτομα χωρίς ιστορικό 
νόσησης το τελευταίο τρίμηνο, υποβάλλονται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, 
επιπλέον των δύο (2) υποχρεωτικών προληπτικών συστηματικών ελέγχων ανά 
εβδομάδα: 1) σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο με ταχεία δοκιμασία 
ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) δύο (2) φορές στο διάστημα των πέντε (5) 
ημερών μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. 2) Επιπροσθέτως 
υποβάλλονται σε έναν (1) αυτοδιαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό 
COVID-19 μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self-test) στο διάστημα των 
πέντε (5) ημερών μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα.  
Μέρα 1η : Rapid  

Μέρα 2η : Self  

 Μέρα 3η : Self  

 Μέρα 4η : Self  

 Μέρα 5η : Rapid  

Εάν οι μαθητές έχουν νοσήσεις εντός του τελευταίου τριμήνου ή είναι 
εμβολιασμένοι ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία. 

Μέρα 1η : Self  

 Μέρα 3η : Self  

 Μέρα 5η : Self  

 



Τα αποτελέσματα τα προωθείτε στο covid-protection@lakoniki-fragi.gr και πρέπει 
τις προκαθορισμένες μέρες να τα επιδεικνύετε στη συνοδό του σχολικού σας ή 
στην είσοδο του σχολείου (έντυπα ή ηλεκτρονικά). 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα τεστ είναι θετικό μας ενημερώνετε και εφόσον το 
παιδί βρέθηκε στο σχολικό χώρο (εντός 48 ωρών) τότε ακολουθείται ξανά η ίδια 
διαδικασία από την αρχή. 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. 
 

 
Η Δ/νση του σχολείου 


